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Tuto knížku věnuji Rogerovi, Georgii, 
Bethany a Jemmě

a Huwovi, který se mnou stále ještě chodí po horách
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PROLOG

Tahle krajina se jí vryla do paměti navždy. Nechává se
unášet vzdušnými proudy zvlněnými o vrcholky hor.
Mraky i slunce se zrcadlí na hladině jezer, které vypadají
jako poházené kousky nebe. Chladný severní vítr přináší
známou vůni borovic a vřesu. Údolí vyhloubená ledovci
ukazují cestu.

Přilétá.

7

IRIS_4_FIN.qxd  11.9.2012  13:53  StrÆnka 7



8

IRIS_4_FIN.qxd  11.9.2012  13:53  StrÆnka 8



KAPITOLA 1

Uviděl jsem ji první. Byla bledá, hubená a ležela na bři-
še na ploché skále pod peřejemi. Nakláněla se přes

okraj s rukama ponořenýma do hluboké klidné tůně.
Chuchvalce vodní pěny se jí zachytily na okrajích vyhr-
nutých rukávů a na koncích dlouhých zrzavých vlasů.
Pozorovala cosi, co se skrývalo v tmavých stínech pod
hladinou.

Rob s Euanem zastavili smykem vedle mého kola na
rozblácené cestě mezi stromy.

„Na co koukáš, Callume?“ zeptal se Rob.
„Někdo tam dole je,“ řekl jsem. „Nějaká holka.“
Euan odtáhl větev borovice, aby líp viděl na řeku.

„Kdo je to?“
„Nevim,“ řekl jsem. „Ale určitě nějakej blázen. Ta voda

musí bejt ledová.“ Rozhlédl jsem se nahoru a dolů po řece,
jestli nemá někoho s sebou, ale neměla. Byla sama.
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V řece bylo po velkých deštích hodně vody a tekla
rychle. Hnala se z horského jezera, které leželo vysoko
nad námi. V roklích se te�, na konci března, pořád ještě
držel sníh.

„Je na naší řece,“ zamračil se Rob.
Holka zabořila ruce ještě níž. Voda jí sahala až k rame-

nům, takže si namočila rukávy.
„Co to dělá?“ zeptal jsem se.
Euan pustil kolo na zem. „Chytá ryby, to je jasný.“
Neznámá holka zprudka vyrazila kupředu, až se voda

rozstříkla na všechny strany. Když se pak posadila na
kámen, držela v rukou kapitálního hnědého pstruha.
Mrskal sebou v jejích mokrých dlaních. Holka trhla hla-
vou, aby si odhodila vlasy dozadu, a my jsme jí uviděli do
obličeje.

„Já ji znám,“ řekl Rob.
Otočil jsem se na něj. Tvářil se vážně a mračil se.
„Kdo je to?“
Jenže Rob už sedl na kolo a jel dolů k vodě.
„Robe!“ zavolal jsem na něj.
Holka zvedla hlavu, podívala se na nás a pokusila se

rybu schovat v náručí. Seběhli jsme s Euanem na břeh za
Robem. Mezi námi a holkou tekl úzký proud vody.

„Iono McNairová!“ křikl na ni Rob.
Holka se vyštrachala na nohy.
Rob přeskočil na plochou skálu a chytil ji za ruku. „Jsi

zlodějka, Iono McNairová! Stejně jako tvoje matka.“

KAPITOLA 1

10

IRIS_4_FIN.qxd  11.9.2012  13:53  StrÆnka 10



Holka horko těžko udržela kluzkou rybu v náručí. „Já
nekradu!“ vykřikla.

Rob jí rybu vyškubl a přeskočil zpátky na břeh. „A co je
teda tohle?“ Zvedl rybu do výšky. „Tohle je Callumova
řeka a ty kradeš.“

Všichni se podívali na mě.
„Co ty na to, Callume?“ zeptal se Rob. „Jak se na vaší

farmě trestá chytání ryb bez povolení?“
Otevřel jsem pusu, ale nic jsem neřekl.
„Nepotřebuju povolení,“ štěkla Iona. „Nepoužila jsem

prut.“
„Jsi zlodějka,“ křikl Rob. „A my tě tu nechceme.“
Podíval jsem se na Ionu a ona se upřeně zakoukala na mě.
Rob hodil rybu, která sebou pořád ještě házela, na zem

a zvedl Ioninu igelitku, co ležela na břehu vedle jejího
kabátu. „Copak to tu ještě máme?“

„Nech to bejt, to je moje,“ zavřískla Iona.
Rob z tašky vysypal staré tenisky a odrbaný blok.

Zvedl ho a smetl z něj bláto.
Iona přeskočila z kamene na břeh a pokusila se mu

blok vytrhnout. „Dej mi ho. To je tajemství.“ Kousla se do
rtu, jako by prozradila moc.

Ruce se jí třásly a měla je zmodralé zimou.
„Vra� jí to, Robe,“ řekl jsem.
„Jasně,“ dodal Euan. „Poj�, Robe, jedem.“
„Počkejte,“ řekl Rob a začal listovat v bloku. „Podívá-

me se, jaký tajemství před námi skrejvá.“
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Iona se mu snažila blok vzít, ale Rob ho držel mimo její
dosah a smál se.

„Jaký máš tajemství, Iono McNairová?“ posmíval se jí.
Vítr obracel stránky bloku, takže jsem zahlédl kresby

zvířat a ptáků a spoustu naškrábaných poznámek. Blok
zůstal rozevřený na stránce s barevným obrázkem jezera.
Převažovaly na něm tmavošedé a tmavočervené tóny.

Iona se vrhla na Roba a vyškubla mu blok z rukou.
Přeskočila zpátky na rovnou skálu s blokem nad hlavou,
aby se neumáčel. „Nikdy vám to nepovím, nikdy!“ křičela.

Rob vykročil jejím směrem. „Poj�me se na to podívat.“
Iona se tvářila nelítostně a odhodlaně.
„Nech toho, Robe,“ zavolal jsem na něj.
Euan se ho pokusil zadržet, ale Rob ho setřásl.
„Co je to za tajemství, Iono?“ křičel Rob a skočil za ní.
Iona se odrazila a chtěla doskočit na vzdálenější břeh.

Nemohlo se jí to podařit. Sklouzla po mokré skále a skuli-
la se do hluboké tůně u protějšího břehu. Blok jí vyletěl
z ruky a několikrát se ve vzduchu otočil, než dopadl do
dravé řeky a zmizel. Iona se vyškrábala z vody na strmý
břeh a ztratila se v borovém lese. Řeka se mezi námi hnala
do údolí a odnášela s sebou Ionin blok i její tajemství.

KAPITOLA 1

12

IRIS_4_FIN.qxd  11.9.2012  13:53  StrÆnka 12



KAPITOLA 2

Euan se obrátil na Roba. „Proč jsi to udělal? Byli jsme tři
proti jedný. Byla přece sama.“
Rob kopl do vřesu a upřeně koukal na protější břeh.

„Můj táta přišel kvůli její mámě o svůj podnik.“ S vážnou
tváří se otočil na Euana. „Ukradla mu poslední peníze
a utekla s nima. Ta by se ve Skotsku znovu neukázala.“

„To bylo dávno,“ řekl jsem. „Co tady te� dělá Iona?“
„Nejspíš krade pro svoji mámu,“ štěkl Rob. „Je to

pakáž, tihle McNairovi. Můj táta jim nikdy neodpustí, co
udělali.“

„ Co budeš dělat s tou rybou?“ zeptal se Euan a odplivl
si na zem.

Rob pstruha zvedl. Byl mrtvý. Skelným pohledem zíral
do prázdna, jeho šupiny ztratily lesk. Rob se ke mně
naklonil a strčil mi rybu do hluboké kapsy kabátu. „Je to
tvoje řeka, tak je to taky tvoje ryba.“
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„Já ji nechci,“ řekl jsem.
Jenže Rob se na mě jen zašklebil a vyrazil ke kolům.
„Zapomněla tu kabát a tenisky,“ řekl jsem Euanovi.
„Radši je tu nech,“ řekl a vydal se za Robem. „Vezme si

je cestou zpátky.“
Euan odjel za Robem a já se díval, jak kloužou a nad-

skakují na rozblácené cestě.
Nasadil jsem si kapuci, přes ni cyklistickou helmu a na

ruce jsem si natáhl rukavice. Rozhlédl jsem se podél řeky,
jestli tu holku nezahlédnu. Uviděl jsem ji jako malou
pohybující se postavičku o kus výš v údolí. Šla směrem
k jezeru. Mezi stromy fičel ledový vítr. Cítil jsem, že se blí-
ží déš�. Odrazil jsem se a zamířil za Robem a Euanem po
prudké cestě podél řeky, ale pořád jsem se nemohl zbavit
myšlenky, že jsme ji tu neměli nechávat.

Euan a Rob na mě čekali u starého lomu.
Euan držel nahoru závoru na štěrkovou cestu, která

vedla dolů do vesnice v údolí. „Jedeš s námi?“ zeptal se.
Zavrtěl jsem hlavou. „Pojedu domů přes pole. Je to

rychlejší.“
Díval jsem se, jak mizí v dálce proti mdlému oranžové-

mu světlu pouličních lamp. Rychle se stmívalo. Brzy bude
tma.

Začalo pršet. Studené kapky mě bičovaly jako ledové
jehličky. Ohlédl jsem se, jestli nezahlédnu Ionu, ale nikde
nebyla. Neměla kabát ani boty a oblečení musela mít
nacucané, jak spadla do řeky. Jestli zůstane tady, zmrzne.

KAPITOLA 2
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V těchhle horách každý rok umře pár lidí, když je zastihne
špatné počasí, na které nejsou připravení.

Obrátil jsem kolo a vyrazil jsem zpátky, abych ji na-
šel. Po cestě se hrnuly vyježděnými kolejemi úplné poto-
ky. Cestou jsem sebral Ioniny boty a kabát a na kopci
jsem se zastavil, abych popadl dech. Deš�ová clona za-
kryla prudké zalesněné břehy jezera. Iona mohla být
kdekoli.

Vydal jsem se po pěšině kolem jezera až na druhou
stranu a cestou jsem pořád volal Ionino jméno. Temné
mraky se držely nízko nad zemí. Černé vlny pleskaly
o skály.

„Iono!“ křičel jsem, ale vítr mi rval slova od úst a odná-
šel je pryč.

Možná jsem ji minul. Možná už byla na cestě do vesni-
ce. Nemohl jsem zůstat nahoře ve skalách celou noc.

Obrátil jsem kolo směrem domů, ale pneumatika mi
po skále sklouzla. Mrkl jsem pod kolo a uviděl jsem
v blátě otisk bosé nohy. Prohlubně už se stačily zaplnit
vodou.

Iona tudy musela jít.
Seskočil jsem z kola a sledoval po cestě stopy. Po chvíli

zmizely. Iona nejspíš sešla z pěšiny a zahnula do lesa.
Tam bylo na zemi napadané borové jehličí a pod ním rostl
mech.

„Iono!“ volal jsem. „Mám tvůj kabát!“
Pustil jsem se dál do lesa. Pod stromy bylo šero, skoro
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jsem ani neviděl. Bylo mi jasné, že si mamka s tátou
budou dělat starosti.

„Iono!“ zavolal jsem znovu. Odpovědi jsem se ne-
dočkal.

Zrovna jsem se chtěl vrátit ke kolu, otočil jsem se
a trhl sebou. Přímo přede mnou totiž stála Iona. Měla
na sobě velikou mikinu, tepláky a vlněnou čepici, která
jí sahala přes uši. Byla pořád ještě bosá a třásla se zi-
mou.

„Mám tvoje boty a kabát,“ řekl jsem a strčil jsem jí je do
rukou. „Obuj se a jdi domů. Brzy bude tma.“ Rozhlédl
jsem se, ale neviděl jsem žádné místo, kde mohla mít scho-
vané suché oblečení.

Oblékla si kabát, posadila se na skálu a strčila nohy do
bot. Ruce se jí třásly, prsty měla promodralé. Nešikovně se
snažila zavázat si tkaničky.

Sehnul jsem se a zavázal jsem jí je.
„Nemůžeš mi zabránit v tom, abych sem chodila,“

řekla mi, když jsem se postavil. Probodávala mě pohle-
dem.

„Slyšelas Roba,“ odpověděl jsem. „Nejsi tu vítaná.
Víme o tobě. Najdeme si tě.“

„Já sem musím chodit,“ prohlásila tiše, skoro šeptem.
Zavrtěl jsem hlavou.
„Nekradla jsem,“ prohlásila s drkotajícími zuby. „Ne-

měla jsem prut.“
„Vem si tu rybu a jdi,“ řekl jsem a sáhl do kapsy. Hodil

KAPITOLA 2
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jsem rybu na zem vedle ní. Překulila se v blátě a zastavila
se u Ioniných nohou.

Iona se na mě podívala a začala do jehličí čárat obrazce.
Kreslila kruhy, pořád dokola. „Když mě sem necháš cho-
dit, prozradím ti tajemství.“

Zíral jsem na ni.
Vstala a zadívala se mi přímo do obličeje. „Je to tady,

na vaší farmě.“
„Vím o všem na naší farmě,“ řekl jsem.
Iona zavrtěla hlavou. „Nevíš. O tomhle nevíš. Nikdo

o tom neví.“
„Jak si můžeš být tak jistá?“
Chvíli se na mě koukala a pak prohlásila: „Prostě to vím.“
Jak mohla o naší farmě vědět něco, co bych já nevě-

děl? Možná jí to řekl její děda. Pan McNair byl starý ja-
ko ty kopce kolem nás. Než se odstěhoval do vsi, farma-
řil vedle nás. Jenže to bylo strašně dávno, dřív než jsem
se narodil.

„A co to teda je?“ zeptal jsem se.
„Když ti to povím, nesmíš o tom nikomu říct. Ani

svým kamarádům. Nikomu,“ zašeptala.
Stáli jsme v šeru proti sobě a nehnutě jsme si měřili

jeden druhého. Nad námi se ve větvích honil vítr. Deš�ové
kapky padaly z jehličí a pleskaly o zem.

„Tak dobře,“ souhlasil jsem.
„A dovolíš mi, abych sem na vaši farmu chodila?“ Iona

si plivla na dlaň a zvedla ji.
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Stáhl jsem si rukavici, plivl si na dlaň a potřásli jsme si
rukama. „Platí.“

„Tak zítra ráno,“ řekla a odhodila si zcuchané vlasy
z očí. „Sejdeme se tady u jezera.“

Zvedla rybu, vešla mezi stromy a byla pryč.

KAPITOLA 2
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KAPITOLA 3

Domů na farmu jsem se vracel už potmě. Déš� pole-
voval, ale já byl mokrý skrz naskrz. Mezi poli se jelo

těžko, gumy klouzaly a každou chvíli uvízly v lepkavém
blátě. V kuchyni se svítilo a oknem jsem viděl, jak matka
telefonuje. Protlačil jsem kolo kolem přístřešku pro jehňa-
ta a nohou jsem rozkopl branku na dvůr.

Dveře přístřešku se rozlétly dokořán a na prahu se
objevila otcova silueta.

„Callume, jsi to ty?“
„Ano, tati.“
„Kde jsi byl? Měl ses vrátit už dávno.“
„Spadl mi řetěz,“ zalhal jsem. „Promiň.“
„Jdi to říct mamince. Obvolala půlku vesnice, aby tě

našla. Poslala Grahama, aby tě hledal. Je pěkně naštvaný.
Chtěl jít dneska večer na koncert. Radši mu pošlu zprá-
vu.“
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Opřel jsem kolo o stěnu, skopl boty a vklouzl do
kuchyně. Zanechával jsem na kamenné podlaze mokré
šlápoty.

„No ty vypadáš,“ zhrozila se maminka. „Umírala jsem
strachy. Měls být do tmy doma. Rob s Euanem mi řekli, že
jste spolu byli nahoře u řeky. Graham tě tam jel hledat.“

„Ta�ka mu napsal,“ řekl jsem.
„Jdi se převléknout do suchého a přij� na večeři,“

povzdechla si mamka. „Být tebou, nechodím Grahamovi
na oči.“

Odešel jsem nahoru do svého pokoje a stáhl jsem ze
sebe mokré oblečení. Prsty jsem měl tak zmrzlé, že jsem
s nimi sotva hýbal. Navlékl jsem si svetr, mikinu, vypod-
ložené maskáčové kalhoty a dvoje ponožky, ale pořád mi
byla strašná zima. Pomyslel jsem na Ionu. Doufal jsem, že
už je te� tam, kde bydlí, a� je to kdekoli. Ale co když tam
není? Věděl jsem, kde bydlí její děda, je to na konci vesni-
ce, ale ke starému McNairovi nejdu.

Vrátil jsem se do kuchyně a sedl si ke stolu. Ta�ka tam
byl taky a házel do sebe masový koláč a hranolky.

Bouchly dveře a Graham přešel kolem mě. Ani se na
mě nepodíval.

Mamka mi podala talíř s jídlem. Měl jsem děsný hlad.
Na zápraží zadupaly boty a někdo hlasitě zaklepal na

dveře.
„Poj� dál, Flinte,“ zavolala mamka.
Robův starší bratranec Flint vešel do kuchyně v kože-

KAPITOLA 3
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ném motorkářském oblečení a s helmou v ruce. Páteční
večer. Jeli s Grahamem do sousedního města na koncert.

„Graham tu bude za chvíli,“ řekla mamka. „Dáš si
u nás kousek koláče, vi�, Flinte?“

„Váš koláč nikdy neodmítnu, paní McGregorová, však
mě znáte,“ řekl a zakřenil se.

Posadil se ke stolu, naklonil se ke mně a zašeptal:
„Slyšel jsem, že máš průšvih, kámo.“

Nabodl jsem si další hranolek.
„Jestli ti to pomůže, tak Rob schytal od tety Sal pěk-

nejch pár pohlavků, když se vrátil,“ říkal to tak, aby to ta�-
ka s mamkou slyšeli. „Byl mokrej skrz naskrz, vypadal
jako chcíplá myš. Šel spát bez večeře.“

Dojedl jsem svůj koláč. Pověděl Rob matce o Ioně? Asi
ne.

Pokusil jsem se změnit téma. „Naše rodina tady farma-
ří přes sto let, vi�te?“ zeptal jsem se.

„Zhruba jo,“ řekl otec a podíval se na mě. „Proč?“
„Skrývají se tu nějaký tajemství?“
„Tajemství?“ opakoval otec. „Jaký tajemství?“
Vtom vešel do kuchyně Graham. Byl osprchovaný a pře-

vlečený do motorkářského. Voněl šamponem a vodou po
holení. „Já znám jen jedno tajemství,“ řekl a probodl mě
pohledem. „Je to mělkej hrob, kterej ti vykopu, jestli kvůli
tobě ještě někdy přijdu pozdě.“

„Grahame!“ okřikla ho matka, ale Graham už byl ve
dveřích a mizel.
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„Děkuju, paní McGregorová,“ řekl Flint a ztratil se na
dvůr za Grahamem.

Motorky s burácením ožily a světla křižovala tmu na
cestě od farmy. Díval jsem se za nimi.

„O žádném tajemství nevím,“ řekl táta. „Proč se ptáš?“
„Jen tak,“ řekl jsem a pokrčil rameny. V duchu jsem se

ale nemohl zbavit myšlenky, že nějaké tajemství, o kterém
nikdo z nás neví, je skryté někde mezi horami a údolími
nad naší farmou.

A zítra to zjistím.

KAPITOLA 3
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KAPITOLA 4

Příští ráno jsem přišel na snídani s teplou bundou
a batohem a položil jsem si je vedle sebe.
„Kam se chystáš?“ řekla mamka.
„Ven.“
„To pochybuju. Po včerejšku nikam nejdeš.“
„Ale mami…“
„Dneska dopoledne jedeme do města,“ řekla mamka

a nalila mi čaj. „Tatínek musí vyzvednout krmení pro
ovce a já musím nakoupit.“

„Zůstanu doma,“ řekl jsem. „Je tu Graham.“
„Ten ještě spí. Pojedeš s námi,“ prohlásila matka.
„To není fér,“ řekl jsem a praštil lžící o misku.
Ta�ka se na mě podíval přes okraj novin a povzdechl si.

„Potřebuju, aby se někdo postaral o ta dvě jehňata.
Náhradní matka o ně včera večer neprojevila zájem.
Musíme je krmit z lahve, než jim najdu jinou matku.“
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„Postarám se o ně,“ nabídl jsem se. „Nechci jet do
města.“

Máti se na tátu zamračila a pak se obrátila na mě. „No,
stejně bys mi jenom překážel. Můžeš tu zůstat, když slíbíš,
že nepůjdeš daleko od farmy.“

„Slibuju,“ řekl jsem, ale pod stolem jsem držel palce,
aby to vyšlo.

Stál jsem u dřezu, míchal pro jehňata mléko v prášku do
džbánu teplé vody a oknem jsem sledoval, jak mamka
s tátou odjíždějí. Nalil jsem mléko do dvou vymytých lah-
ví, zastrčil jsem si je pod bundu, popadl batoh a vyrazil
k přístřešku. Jehňata už bečela hlady, když jsem vešel
dovnitř, takže za chvíli byly lahve prázdné a jehňata zača-
la ožvykovat cípy mojí bundy. Zaslechl jsem ze dvora
túrování traktoru. Jestli mě Graham uvidí, budu mu
muset pomáhat celý den. Raději jsem odložil lahve do
kyblíku u dveří a vypadl z přístřešku zadní stěnou, kde
byla uvolněná prkna.

Vzduch byl chladný a ostrý. V noci pořádně zapršelo,
takže se slunce zrcadlilo v loužích. Vyrazil jsem zadem
přes kopec a k jezeru.

Iona na mě čekala.
„Tak jsi přece přišel,“ prohodila.
Stáli jsme na místě, kde jsem ji včera začal stopovat

lesem podle otisků nohou.

KAPITOLA 4
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„Jaké je teda to tajemství?“
„Uvidíš,“ řekla Iona.
„Doufám, že bude stát za to,“ prohlásil jsem.
Iona se otočila a vydala se do lesa.
Borovice tady pomalu ustupovaly dubům, břízám

a třešním ptáčnicím. Myslel jsem si, že znám území naší
farmy do posledního kouta. Vyrostl jsem tady. Všude
možně jsme stavěli s Robem a Euanem bunkry. Tahle ces-
ta mezi stromy ale vypadala jinak než ty naše.

Iona se zastavila na kraji paseky. Ležely tady na slunci
obrovské balvany seřazené do velikého kruhu. Opřel jsem
se o jeden a utrhl z něj kus vlhkého mechu. Odhalený
kámen zasvítil na ostrém jarním slunci. Napadlo mě,
že tady se kdysi mohli scházet dávní válečníci, skotští krá-
lové.

Iona si položila prst na rty, abych byl zticha a zašepta-
la: „Vílí kameny.“

„Vílí kameny!“ řekl jsem. „To jsi mě táhla až sem, jen
abys mi ukázala tyhle kameny?“

Iona se zachichotala. „Pšt! Copak ty nevěříš na víly,
Callume?“

„Jdu domů,“ odsekl jsem a zamračil se na ni.
Iona se opřela o kmen stromu. Zdálo se mi, že potlaču-

je smích. Poklepala rukou na kůru a zeptala se mě: „Umíš
šplhat po stromech?“

Podíval jsem se nahoru. Byl to starý dub, do kterého
před pár lety uhodil blesk. Rozštípnutý kmen vypadal
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proti obloze jako klikatá jizva. Na nejnižší větve se nedalo
ze země dosáhnout, kůra kmene byla mokrá a porostlá
lišejníkem.

„Vyšplhat tady na to?“ odsekl jsem. „Jasně že umím.“
Iona skopla boty a zasunula prsty rukou i nohou do

prasklinek v kůře. Vmžiku se vytáhla do úžlabí větví.
„Tak lezeš?“
Zkusil jsem obejmout kmen, zkusil jsem se zachytit

nohama na výstupcích kůry, ale pokaždé jsem sklouzl.
Podíval jsem se nahoru, ale Iona zmizela v horních větvích.

„Iono!“ zavolal jsem. K nohám mi spadl konec tlustého
zauzlovaného lana. S jeho pomocí jsem se vyšplhal po
kmeni a pak jsem lezl dál až na přirozenou plošinu tvoře-
nou vodorovnými větvemi. Bylo to jako nějaká tajná pev-
nost. Ze země sem nebylo vidět. Iona sem vynesla staré
bedny a udělala z nich sedátka, pak tu byly plechovky
a všelijaké krabice a v dutině kmene balancovala lampa
s krytem proti větru. Přes úzký pruh jezera byly vidět
hory a za nimi nekonečná modrá obloha.

„To je skvělý,“ vydechl jsem. „Fakt skvělý.“
„Pšššš, musíš být zticha,“ sykla Iona. Vytáhla z dutiny

plátěný pytel a vysypala z něj deku, staré kožené pouzdro
a sušenky.

„Slibuju, že o tomhle nikomu neřeknu,“ zašeptal jsem.
Iona mi hodila sušenku a přemohla smích. „Tohle není

žádný tajemství, ty blbečku. To je daleko lepší, milionkrát
lepší než tohle.“

KAPITOLA 4
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Nacpal jsem si sušenku do pusy. „A co je to teda?“
Ukázala na skupinku borovic, které rostly na ostrůvku

nedaleko břehu. Vysoké holé kmeny byly zakončené
korunou větví rozrostlých do stran a pokrytých hustým
jehličím. Naše bedničková platforma ležela na úrovni
vrcholků borovic.

„Co je na tom tak zvláštního?“ zeptal jsem se.
„Podívej se pořádně, Callume,“ řekla Iona. „Koukej!“
Pořád jsem nic neviděl, i když na něco ukazovala. Na

nejvyšších větvích ležela nějaká hromada, něco jako
vyplavené dříví, které zůstane po odlivu na pláži.

Něco se tam hýbalo. Někdo tam zastrkoval větve.
Nebyla to jen tak ledajaká hromada tyček a větví. Někdo
z nich něco stavěl.

A pak jsem ho uviděl.
Uviděl jsem tajemství skryté v našem údolí. Nikdo jiný

o něm nevěděl. Ani máma, ani táta, ani Graham nebo Rob
nebo Euan.

Jen já a Iona.
„Úžasný, že jo?“ zašeptala Iona.
Mlčky jsem přikývl.
Neměl jsem slov.
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KAPITOLA 5

Nejdřív jsem viděl nad hromadou větví jen hlavu ptá-
ka. Krémově zbarvenou hlavu s hnědým pruhem

přes jedno oko. Pak se objevil pták celý. Byl obrovský. Měl
tmavohnědá křídla a bílé břicho. Bylo v něm něco prehis-
torického. Jako by to bylo zvíře z dávno zaniklého světa,
zvíře, které je příliš veliké do naší krajiny.

„Orlovec,“ zašeptal jsem. Nemohl jsem tomu uvěřit.
„My máme na naší farmě orlovce.“

„Neřekneš to nikomu?“ zeptala se Iona.
„Jasně že ne,“ přikývl jsem. Už jsem viděl fotografie

orlovců a taky jsem viděl hnízdní strom dvou orlovců
v nedaleké rezervaci, když jsem pomáhal tátovi stavět
plot. Strom je obehnaný žiletkovým drátem a hlídaný bez-
pečnostními kamerami, aby nikdo nemohl ukrást vejce.
A taky vím o posedech, z kterých je možné ptáky pozoro-
vat.
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„Jsou fakt vzácní,“ řekl jsem. „Jsou chránění.“
„Věděla jsem, že ti můžu věřit,“ řekla Iona. Obrátila

pytlík od sušenek vzhůru nohama. Byla tam už jen jedna.
Rozlomila ji a dala mi větší kousek.

„Sledovala jsem od začátku, jak stavěl hnízdo.“
„Proč myslíš, že je to sameček?“ zeptal jsem se.
Iona vytáhla z koženého pouzdra knížku o ptácích

a ukázala mi obrázek. „Samičky mají víc hnědých skvrn
na hrudi,“ vysvětlila. „A tenhle taky pořád krouží vysoko
na obloze a volá. Hledá samičku. Pozorovala jsem ho celý
týden.“

„Ty tady nahoře bydlíš?“ divil jsem se.
„Ne,“ zasmála se Iona a zavrtěla hlavou, „ale ráda

bych. Bydlím te� u dědy.“
„A co tvoje máma? Je tu taky?“ zeptal jsem se.
„Mamka pracuje,“ řekla Iona a zamračila se. Vzala do

prstů jehličku, která se jí zachytila na mikině a vyhodila ji
do vzduchu. „Je tanečnice, víš?“ Vytáhla zpod trička
medailonek a otevřela ho. „Moje mamka je tanečnice. To
je ona.“

Na jedné straně medailonku byla fotka Iony a na druhé
fotka mladé ženy. Měla rudé vlasy a tmavé oči jako Iona.

„Účinkuje ve všech velkých show v Londýně,“ řekla
Iona. „Nemůže sem přijet, nemá na to čas. Je fakt slavná.“

„Nikdy jsem o ní neslyšel,“ řekl jsem.
Iona se nasupila a nacpala medailonek zpátky pod tri-

ko. „Jak bys ji mohl znát!“
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Znovu jsem se podíval na orlovce. Stál v hnízdě a zíral
na oblohu. Vysokým hlasem křičel: „Kí… kí… kí…“

„Už to hnízdo dostavěl?“ zeptal jsem se.
„Myslím, že ne,“ řekla Iona. „Pořád se zvětšuje. V zimě

orlovci lítají do Afriky.“
„To vím,“ ušklíbl jsem se. „Nejsi jediná, kdo ví něco

o orlovcích.“
Orlovec se prošel po hnízdě a ještě jednou zakřičel. Pak

roztáhl obrovská křídla a vznesl se. Naklonil se a zmizel
nad stromy za námi. Zahlédli jsme spodní pruhovanou
stranu křídel a bílé břicho.

„Asi letěl chytat ryby,“ řekla Iona. „Může to trvat celé
věky, než se vrátí.“

„Musím jít,“ řekl jsem. Vzpomněl jsem si na osiřelá jeh-
ňata. Brzy bude čas na další krmení.

„Já se taky vrátím,“ prohlásila Iona.
Pomohl jsem jí nacpat pytel zpátky do dutiny a pak

jsem se spustil za ní na zem. Šli jsme po cestě podél řeky.
Oteplilo se a z vlhké země stoupaly obláčky páry.

„Jaká byla ryba?“ zeptal jsem se.
„Skvělá,“ řekla Iona a lišácky se zašklebila.
„Jak jsi to udělala? Jak jsi ji chytila holýma rukama?“
Iona se usmála.
„Poj�, ukážu ti to.“
Šel jsem za ní k vodě, do míst, kde se proudící voda

stáčí do vírů a vtéká do tiché zátočiny. „Co vidíš?“ zepta-
la se.

KAPITOLA 5
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Lehl jsem si do měkké trávy a díval jsem se na hladinu.
Zrcadlily se v ní mraky a slunce. „Nic,“ řekl jsem.

„Nedíváš se dobře. Musíš se koukat hloubějc.“
Zíral jsem do vody. Po hladině pluly mraky. Snažil

jsem se dohlédnout skrz lesklou hladinu do tmavých stí-
nů. Na hnědavém dně vystoupily obrysy skal. Všechno se
hýbalo a posouvalo. Rákosí, bláto, naplavené listí. A dvě
ryby. Dva zeleně skvrnití pstruzi, kteří stáli proti proudu,
ani se nehnuli, jen lehounce vlnili ocasy.

„Vidíš je?“zašeptala Iona.
Přikývl jsem.
„Te� se k nim musíš pomaličku zezadu přiblížit.“
Ponořil jsem ruce do řeky. Posouval jsem je dál a dál,

až jsem byl jen pár centimetrů od jejich ocasů.
„Te� je� prsty zespoda a snaž se ho pohladit za žábra-

mi,“ řekla Iona.
Sáhl jsem dopředu a na okamžik jsem na dlani ucítil

kluzké rybí tělo. Pak oba pstruzi vystřelili a zmizeli
v hloubce.

Iona se zasmála. „Mně to trvalo věky, než jsem se to
naučila. Když jsem byla malá, ukázal mi to jednou v létě
děda.“

Zíral jsem dál do vody a doufal jsem, že se ryby vrátí.
„Lidi jsou jako řeky,“ řekla Iona. „Fakt si to myslím.“
„Co tím chceš říct?“ zeptal jsem se a ždímal jsem si

vodu z rukávů.
Iona se zhoupla na patách a zadívala se mi přímo do
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očí. „Musíš se naučit dívat pod hladinu, pod povrch, abys
zjistil, co je v hloubce.“

Zastrčil jsem si ruce do kapes. Z té ledové vody jsem je
měl jako rampouchy.

„Už musím jít,“ řekl jsem.
„Takže sem můžu chodit?“ zeptala se Iona. „Na vaši

farmu?“
Přikývl jsem. „Přece jsme se dohodli, ne?“
Iona se usmála a vstala. „Samička orlovce přiletí zítra

odpoledne. Počasí se zlepší. Vím jistě, že přiletí.“
„Tak jo, ty to prostě víš, že jo?“ zasmál jsem se.
„Přij� zítra nahoru na kopec, jestli mi nevěříš. Budu

tam na ni čekat,“ řekla Iona a chystala se k odchodu.
Zadíval jsem se na kopec porostlý vřesem, který se

zdvihal nad námi. Nahoře jsem viděl siluetu kamenné
mohyly, nejvyššího bodu naší farmy. To by bylo skvělé.
Chtěl jsem vidět orlovce, jak se vrací do Skotska. Chtěl
jsem to vidět na vlastní oči. Bude to úžasné mít tady, na
naší farmě, hnízdo orlovce říčního.

„Tak jo, Iono, platí,“ řekl jsem.

KAPITOLA 5
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KAPITOLA 6

„S těmi jehňaty sis včera dobře poradil,“ řekl táta. „My
z tebe možná ještě uděláme farmáře.“

Seděl jsem na zadním sedadle našeho auta a jel s rodiči
do kostela.

„Musím tam jet?“ zeptal jsem se. „Graham taky neje-
de.“

„Je mu už osmnáct, takže je to na něm,“ prohlásila
mamka.

„Rob taky nechodí. Ani Euan.“
„Panebože, Callume,“ rozčilila se matka a zprudka se

na mě otočila. „Přestaneš už s tím lamentováním? Vždy�
jde jen o hodinu. Přece tě to nezabije.“

V zrcátku jsem viděl vějířky vrásek kolem tátových očí.
Smál se mi. Praštil jsem sebou o sedadlo a zabořil kolena
do zadní strany tátova opěradla.

„Máš na dnešek nějaké plány?“ zeptal se mě táta.
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„Jdu hrát fotbal. S Robem, Euanem a dalšími kluky ze
školy.“ Byla to pravda. Domluvili jsme se, že se v neděli
odpoledne sejdeme na hřišti a zakopeme si. Jenže já jsem
pořád musel myslet na Ionu a na to, že bych mohl sledo-
vat návrat orlovce. Chtělo se mi jít nahoru k jezeru. Budu
muset říct Robovi a Euanovi, že musím pomáhat tátovi na
farmě.

„Hlavně se vra� včas na večeři,“ řekla mamka.

Když jsem dorazil nahoru k mohyle, Iona tam už stála.
Praštil jsem sebou do vřesu, abych se vydýchal. Obloha
byla bez mráčku. Jezero hladké jako zrcadlo odráželo
modré nebe. Namířil jsem dalekohled na hnízdo orlovců
v korunách borovic. Sameček tahal do hnízda další větve.

„Na,“ řekl jsem Ioně, „chceš se podívat?“
Iona si přiložila dalekohled k očím a já jsem jí vysvětlil,

jak se zaostřuje. „To je perfektní,“ zaradovala se. „Je tak
blízko. A podívej se na jeho zobák. Vypadá zlověstně.
Koukni, jak je ostrý.“

Nechal jsem Ionu, a� se dívá, a sám jsem si prohlížel již-
ní oblohu. Byly na ní bílé čáry po letadlech, v dálce letěly
divoké husy ve tvaru velkého V, ale jinak byl obzor prázd-
ný. Natáhl jsem se na záda do měkkého vřesu, abych se
schoval před studeným větrem. Slunce mě hřálo do tváří
a já cítil, že se mi zavírají oči.

Vzbudil jsem se zimou. Iona pořád ještě seděla na

KAPITOLA 6
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mohyle a pozorovala oblohu. Přes údolí už se položil stín.
Podíval jsem se na hodinky.

„Už jsme tu dvě hodiny,“ řekl jsem Ioně. „Te� už žád-
ný orlovec nepřiletí.“

Přísně se na mě podívala.
„Přiletí, neboj. Přiletí včas.“
Sdrhnul jsem výhonek vřesu a pozoroval jsem, jak vítr

rozfoukává kousíčky lístků. Holou větvičku jsem hodil po
Ioně.

„Já věděl, že mám jít radši na fotbal.“
Iona se ke mně otočila zády. „Nemusel jsi chodit.“
„Přišel jsem o pěknou hru.“
„Přiletí tamhle odtud,“ pokračovala Iona a ukázala

přes lesklé jezero ke kopcům pokrytým vřesem a červena-
vým horám v dálce.

„A jak to víš?“
„Prostě to vím,“ řekla, postavila se a rozpřáhla paže do

stran jako křídla. „Cítím to. Abys to ucítil, musíš si před-
stavit, že jsi pták.“

„Jestli si myslíš, že budu běhat po kopcích a mávat
rukama, tak jsi na omylu.“

Iona pokrčila rameny. Vítr jí nadzvedl konce zcucha-
ných vlasů.

„Klidně si tu mávej rukama, jak chceš, já mizím,“ řekl
jsem. Setřepal jsem kousíčky vřesu z mikiny a vydal jsem
se zpátky dolů. Cestou jsem rozkopával drny suché trávy.
Obrátil jsem se, abych se ještě jednou podíval na Ionu, ale
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ta stála s očima zavřenýma a rukama rozpaženýma. Vítr
rozevlál nohavice jejích džínů i cípy kabátu. Na pozadí
modré oblohy vypadala, jako by letěla.

„Ty si vážně myslíš, že přiletí?“ zavolal jsem na ni.
„Já to vím. Měl bys tohle zkusit, Callume. Vážně.“
Zamračil jsem se na ni.
„Sem nahoru nikdo nedohlédne,“ řekla a zvedla ruce

ještě výš.
„To doufám,“ zabručel jsem. Zvedl jsem ruce a obrátil

se obličejem proti větru. Chtěl jsem Ioně věřit. Chtěl jsem
vidět, jak se k nám vrací samička orlovce říčního.

„Musíš zavřít oči,“ volala na mě Iona. „Staň se ptákem.
Jako by ses opíral o vítr.“

Zavřel jsem oči a zkusil jsem zapomenout na to, že sto-
jím na vrcholku kopce jako nějaký pitomý strašák do zelí.
Neslyšel jsem nic než jemné svištění větru v suchém vře-
su. Vál kolem mě a tahal mě za rukávy mikiny. Nechal
jsem ho protékat mezi prsty. Roztáhl jsem je jako peří na
křídlech. Snažil jsem se představit si, že jsem pták, že se
vznáším a vítr mě unáší vzhůru, vzhůru modrou oblohou.
Vzhůru do hor. Vzhůru až k rychlým větrům a k sluneč-
ním paprskům.

„Už ji vidím!“ vykřikla Iona.
Otevřel jsem oči a zamžoural do slunce. V dálce se na

obloze rýsovala silueta ptáka. Byl to asi takový tvar, jako
když malé děti kreslí racky. Jenže tohle nebyl racek. Tohle
bylo něco většího, mnohem většího.

KAPITOLA 6
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Pták přiletěl blíž, naklonil se ve vzduchu a odhalil bílé
břicho a pruhovaná křídla a ocasní pera. Podíval jsem se
na něj dalekohledem.

„Je to určitě orlovec,“ potvrdil jsem.
„Jasně že je,“ prohodila Iona. „Poj�, podíváme se na ni

zblízka.“
Rozběhli jsme se z kopce do lesa na břehu jezera.
Iona letěla napřed mezi stromy jako střela. Když jsem

vylezl na dub, seděla už na bedničce a oči jí zářily.
„Podívej, už si jí všiml,“ hlásila nadšeně.

Kouknul jsem se na hnízdo. Sameček se vypínal na
nejvyšším místě s lehce rozevřenými křídly, takže bylo
vidět spodní světlou stranu. Najednou se odrazil a vzne-
sl se do vzduchu s rybou v pařátech. Stoupal výš a výš.
Slyšeli jsme, jak křičí vysokým hlasem: „Kí… kí… kí.“
Pak se vrhl dolů a prudce klesal i s rybou. Proti zales-
něnému kopci z něj zbyla jen šmouha. Zrychloval čím
dál víc, až nad hladinou zbrzdil a znovu vylétl do výš-
ky. Samička kroužila vysoko nad jezerem a pozorova-
la ho.

„Tancuje po obloze,“ řekla Iona. „Chce na ni udělat
dojem.“

Sameček předvedl svůj trik s prudkým klesáním ještě
jednou, ale tentokrát se od hladiny vznesl i s rybou smě-
rem k hnízdu.

Sledovali jsme samičku, jak krouží a přitom se snáší
níž a níž, až nakonec dosedla na strom sousedící s hníz-
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dem. Držela se větve, která se s ní houpala, a prohlížela si
hnízdo. Zadržel jsem dech.

Samička však najednou zamávala křídly, přeletěla naši
plošinu a byla pryč.

„Nemá zájem,“ řekl jsem.
Namířil jsem dalekohled na samečka. Málem jsem se

rozesmál. Jestli může pták vypadat naprosto zklamaně,
on tak vypadal. Vítr mu čechral peří na hlavě a on se upře-
ně díval na ulovenou rybu, jako by to všechno byla její
vina.

„Vrací se,“ zašeptala Iona.
Samička velikým obloukem obletěla hnízdo a pak do

něj dosedla. Obešla ho a popotáhla pár větví, jako by
nebyly urovnané přesně podle jejího gusta. Pak si k sobě
přitáhla samečkovu rybu a pustila se do ní. Odtrhávala
kusy masa.

Iona se ke mně naklonila, dloubla mě do žeber a řekla:
„Podívej, líbí se jí.“

Přikývl jsem a z nějakého záhadného důvodu jsem ucí-
til, že mi hoří tváře.

KAPITOLA 6
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KAPITOLA 7

Posypal jsem si kaši hnědým cukrem a pozoroval jsem,
jak se rozpouští a vytváří lepkavé zlatavé rybníčky.
„Budeš mít zkažené zuby,“ řekl táta a svoji kaši si

posolil a položil na ni kousek másla. Když se rozteklo,
zamíchal si ho do ní. Vypadal unaveně a mrzutě. Nejspíš
v noci hlídal ovce, které měly mít jehňata.

„Včera jsi přišel z fotbalu pozdě,“ poznamenal a začal
si listovat farmářským časopisem. „Mohls nám s Gra-
hamem trochu pomoct.“

Chtěl jsem jim povědět, že jsem byl na kopci a viděl
jsem, jak se k nám vrací samička orlovce. Strašně rád bych
jim řekl, že máme u nás na farmě hnízdo orlovce, ale bylo
to tajemství. Ionino a moje tajemství. Slíbili jsme si, že to
nikomu nepovíme.

Graham si nalil čaj a zasmál se. „On včera nehrál fot-
bal. Byl nahoře na kopci a mával rukama jako nějakej ptá-
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ček. Viděl jsem ho tam s nějakou holkou.“ Otočil se na mě.
„To je tvoje holka?“

Praštil jsem ho do ruky, až rozlil čaj po stole.
„Panebože, kdy vy dva konečně vyrostete!“ po-

vzdychla si mamka. „Grahame, už jsi dost starý na tako-
véhle hlouposti.“ Setřela čaj, posadila se do houpacího
křesla a natáhla nohy ke kamnům. „Která dívka to byla?“

„Vypadalo to na vnučku toho starýho bláznivýho
McNaira,“ řekl Graham se zdviženým obočím.

„Slyšela jsem, že přijela,“ vzpomněla si mamka.
„Dcera Fiony McNairové?“ zeptal se táta. Obrátil se na

mamku. „Tys chodila s Fionou do školy, ne?“
Mamka přikývla. „Jo jo, už je to pěkných pár let. Od té

doby uběhla spousta vody.“
„Rob McNairovy nenávidí,“ ozval jsem se. „Říká, že

Ionina matka okradla jeho otce a zničila mu jeho podnik.
Je to pravda?“

„Pravda je, že ten den, kdy Ionina matka odjela, zmize-
lo dost peněz,“ povzdechla si mamka a začala sklízet ze
stolu. „Jenže Robův otec nikdy nebyl moc dobrý podnika-
tel — to je taky pravda.“

„Pokoušel se postavit zábavní park,“ řekl táta, „cyklo-
dráhy lesem, zavěšená lana mezi stromy a takové věci.
Prodělával na tom dřív, než tam Fionina matka začala
pracovat.“

„Je tanečnice, ne?“ zeptal jsem se. „Aspoň Iona to říká.
Prý vystupuje ve velké show v Londýně.“

KAPITOLA 7
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Mamka s tátou se na sebe podívali a táta si znovu začal
číst noviny. „No, já jsem s ní už dlouho nemluvila, ale sly-
šela jsem, že trochu tancuje,“ dodala mamka.

Graham si odfrkl.
Ta�ka se na něj přísně podíval a řekl: „Nemáš krmit

ovce?“
Graham sáhl pro kabát, bouchl mě do zad a utrousil:

„Tak do školy, a� nepřijdeš pozdě.“
To není fér. Grahamovi je osmnáct. Dokončil školu

a te� je na farmě, kde chtěl vždycky být. Mamka s ta�-
kou mu dokonce dovolili bydlet v chatě, kde bydlel 
děda, než zemřel. Graham prohlásil, že potřebuje vlast-
ní prostor. Myslím, že by mu mamka neměla vařit
a prát.

„Jaká je?“ zeptala se mamka.
„Kdo, Iona?“ Pokrčil jsem rameny. „Jak to mám

vědět?“

Přiřítil jsem se do školy se zvoněním. Bylo pondělí ráno
a já šel pozdě. Zastrčil jsem kolo do stojanu vedle Robova
a hnal se do třídy. Ostatní už seděli v lavicích. Učitelka mě
zpražila pohledem a poklepala prstem na hodinky. Zasedl
jsem vedle Roba a Euana.

„Cos dělal v pátek?“ zašeptal Euan. „Nepřijels domů
ještě kolik hodin po tom, co jsme se rozešli. Musel jsem
mámě říct, kde jsme byli.“
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Páteční odpoledne mi připadalo strašně vzdálené,
i když od něj uběhly jen tři dny.

„Jel jsem zkontrolovat ovce,“ zalhal jsem.
„To bys neuhod, kdo je v naší třídě,“ zavrčel Rob nasu-

peně. Kývl hlavou směrem ke stolkům před tabulí. „To je
ona.“

V tu chvíli se Iona otočila. Snad cítila, že se na ni dívá-
me. Vypadala v šedivé školní uniformě a modré mikině
divně. Jako kdyby vůbec do naší třídy nepatřila. Měla
ohon, z kterého jí trčely dozadu zcuchané vlasy. Usmála
se na mě, ale já se podíval jinam.

„Cvok,“ řekl Rob.
Učitelka nám ji představila, ale většina třídy Ionu zna-

la. Nebo alespoň znala Ionina dědu a to stačilo, aby se
některé holky začaly hihňat.

O polední přestávce jsem viděl, že je Iona sama. Seděla
na zídce na nejvzdálenějším konci dvora a dívala se do
polí. Přidal jsem se ke skupince z naší třídy, která si vymě-
ňovala karty.

„Zapomněla si oběd,“ řekla Ruth. „Ale učitelce to říct
nechce.“

„Podívej se, jak vypadá,“ přidala se Sarah. „Nechápu,
že jí dovolí nosit tenisky, když nikdo jiný je do školy nosit
nesmí.“

Ruth rozložila svoje kartičky po stole. „Slyšela jsem, že
je její matka zavřená v blázinci.“

Sarah si vzala jednu kartičku a vyměnila ji za jednu

KAPITOLA 7
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